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Lahden kaupunki
Nastolan aluejohtokunta

Päätöspäivämäärä
21.01.2020
§1

Aluejohtokunnan tehtävä, kokoonpano, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä
D/3670/00.02.03.00.00/2015
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Hallintopäällikkö Anniina Kovero puh. 050 398 5501

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Erityisasiantuntija Päivi Pitkänen
Aluejohtokunta päättää, että kokouksiin osallistuvat läsnäolo- ja puheoikeudella:
nuorisovaltuuston nimeämä edustaja tai varaedustaja,
osallisuuskoordinaattori
projektityöntekijä sekä
kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja.
Lisäksi aluejohtokunta päättää, että:
Pöytäkirjanpitäjänä toimii ensisijaisesti osallisuuskoordinaattori tai projektityöntekijä ja tarvittaessa kokouksessa erikseen
nimettävä henkilö.
Varajäsenet kutsutaan vuosittain tai tarpeen mukaisesti aluejohtokunnan kokouksiin, suunnittelukokouksiin tai aluejohtokunnan seminaareihin.
Varajäsenillä ei ole kokouksissa päätäntävaltaa muutoin kuin
varsinaisen jäsenen poissa ollessa.
Nuorisovaltuuston edustajilla ei ole kokouksissa päätäntävaltaa.
Aluejohtokunnan jäsen ilmoittaa itse varajäsenelleen ja puheenjohtajalle poissaolostaan.
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, esittelijä tai osallisuuskoordinaattori voi kutsua kokoukseen tarvittavia asiantuntijoita.
Aluejohtokunnan jäsenen tai varajäsenen mahdollisella henkilökohtaisella avustajalla (vammasta, sairaudesta tai terveydentilasta johtuen) on kokouksissa läsnäolo-oikeus.

Perusteluosa

Nastolan aluejohtokunta päätti 22.8.2017 § 36 Aluejohtokunnan tehtävistä, kokoonpanosta, esittelijästä ja pöytäkirjanpitäjästä. Kyseistä
päätöstä on tullut tarve päivittää läsnäolo- ja puheoikeuden sekä
pöytäkirjanpitäjän osalta.
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Lahden kaupunki
Nastolan aluejohtokunta

Päätöspäivämäärä
21.01.2020
§1
Hallintosäännön 2 luku § 17:
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla tai tämän sijaisena varapuheenjohtaja taikka kaupunginhallituksen erikseen määräämä edustaja sekä kaupunginjohtaja tai palvelualuejohtaja johtamallaan palvelualueella on läsnäolo- ja puheoikeus aluejohtokunnan kokouksissa.
Läsnäolosta ja puheoikeudesta kaupungin toimielimissä päättää
muiden kuin säännössä erikseen mainittujen osalta asianomainen
toimielin. Nastolan aluejohtokunta päättää näin ollen itse läsnäolo- ja
puheoikeudesta aluejohtokunnan kokouksissa.
Hallintosäännön 2 luku § 22 mukaisesti toimielin nimeää pöytäkirjanpitäjän.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

osallisuuskoordinaattori, konsernihallinto, päätösvalmistelupalvelut

Liitteenä

-
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Lahden kaupunki
Nastolan aluejohtokunta

Päätöspäivämäärä
21.01.2020
§2

Nuorisovaltuuston edustaja ja varaedustaja Nastolan aluejohtokunnassa 2020
D/27/00.02.03.00.00/2020
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Hallintopäällikkö Anniina Kovero, puh. 050 398 5501

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Erityisasiantuntija Päivi Pitkänen
Aluejohtokunta merkitsee tiedoksi, että vuonna 2020 aluejohtokunnan nuorisovaltuuston edustajana toimii Matias Päivä ja hänen varaedustajanaan Siiri Kankainen.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus päätti 2.12.2019/320 § asettaa nuorisovaltuuston
2019 - 2020.
Nuorisovaltuusto on valinnut yleiskokouksessaan 4.11.2019 edustajakseen Nastolan aluejohtokuntaan Matias Päivän ja varaedustajaksi
Siiri Kankainen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Edustajat, osallisuus- ja hyvinvointipalvelut

Liitteenä

-
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Lahden kaupunki
Nastolan aluejohtokunta

Päätöspäivämäärä
21.01.2020
§3

Nastolan aluejohtokunnan toimintasuunnitelma ja määräraha 2020
D/739/00.01.02.01.01/2016
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Osallisuuskoordinaattori Tia Mäkinen puh. 044 769 8695.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Aluejohtokunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätösehdotus

Erityisasiantuntija Päivi Pitkänen
Nastolan aluejohtokunta päättää hyväksyä päivitetyn Lahden kaupungin Nastolan aluejohtokunnan toimintasuunnitelman. Aluejohtokunta valtuuttaa osallisuuskoordinaattorin ja projektityöntekijän tekemään toimintasuunnitelmaan teknisiä korjauksia ja tarkistuksia tarvittaessa.
Lisäksi Nastolan aluejohtokunta päättää esittää osallisuuden ja
hyvinvoinnin jaostolle vuoden 2020 määrärahan jakoa seuraavasti:
1) Henkilöstökulut (mm. palkat, kokouspalkkiot, ansionmenetykset, henkilöstösivukulut) 74 400 €
2) Toimintakulut (mm. palvelujen ostot, markkinointi- ja painatuskulut, ICT-kulut, matkakustannukset, aineet, tarvikkeet, tavarat) 26 600 €
3) Projektiavustukset yhteisöille 67 000 €
4) Muut toimintakulut (mm. tila- ja laitevuokrat, kokous- ja neuvottelukulut, muut tukitoiminnot yhteisöille) 38 800 €
Toimintakulut yhteensä 206 800 €
Aluejohtokunta tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2020 talousarviossa Lahden kaupungin konsernihallinnon osallisuus ja hyvinvointipalveluiden määrärahan vuodelle 2020 (KV 25.11.2019 § 114). Talousarvion hyväksymisen jälkeen kaupunginhallitus antoi hallintosäännön mukaisesti
talousarvion toimeenpano-ohjeet (KH 2.12.2019 § 317), jotka koskevat lautakuntia, jaostoja ja johtokuntia sekä konsernihallintoa, palvelualueita ja taseyksiköitä.
Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto hyväksyy kokouksessaan
23.1.2020 osallisuus ja hyvinvointipalveluiden käyttösuunnitelmassa
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Lahden kaupunki
Nastolan aluejohtokunta

Päätöspäivämäärä
21.01.2020
§3
Nastolan aluejohtokunnan talousarvion. Talousarviossa aluejohtokunnalle kohdennettu määräraha käytetään henkilöstö- ja
toimintakulujen lisäksi yhteisöjen avustuksiin, jotka kohdistuvat
Nastolan alueen kehittämishankkeisiin sekä asukkaita ja toimijoita
aktivoivaan sekä palvelevaan toimintaan.
Aluejohtokunnan toimintasuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa ja
mahdolliset muutokset viedään aluejohtokunnan hyväksyttäviksi.
Toiminnan kehittäminen ja arviointi vaatii tarkistuksia sekä muutoksia
toiminnan sisällöllisten, määrällisten ja laadullisten tekijöiden osalta.
Aluejohtokunta kokoontui 21.11.2019 suunnittelukokoukseen, jossa
arvioitiin mm. aluejohtokunnan toimintaa, vaikutuksia, kulunutta vuotta sekä pohdittiin tulevaisuuden kärkitavoitteita, painopisteitä, toiminnan tehostamista ja resursointia.
Liitteenä 1 olevaan toimintasuunnitelmaan on tehty aineistojen ja
keskustelujen pohjalta tarkennuksia, korjauksia ja muutoksia.
Liitteenä 2 on aluejohtokunnan tapahtumien vuosikello 2020. Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto käsittelee kokouksessaan 23.1.2020
osallisuus ja hyvinvointipalveluiden vastuualueen talousarviota ja
käyttösuunnitelmaa. Nastolan aluejohtokunta hyväksyy talouden
käyttösuunnitelmansa ja toimittaa käyttösuunnitelman osallisuuden ja
hyvinvoinnin jaostolle päätettäväksi osana osallisuus ja hyvinvointipalveluiden vastuualueen käyttösuunnitelmaa 2020.
Päivitetty toimintasuunnitelma otetaan käyttöön sen saatua lain
voiman.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus toimintasuunnitelman osalta.
Muutoksenhakukielto osallisuus ja hyvinvointipalveluiden
vastuualueen käyttösuunnitelman 2020 aluejohtokunnan määrärahaesityksen osalta.

Toimenpiteet

Ote osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto, hyvinvointijohtaja Mikko
Komulainen, talouspalvelut
Ote tiedoksi projektipäällikkö Laura Packalén-Vehko, palveluesimies
Niina Savolainen, palveluneuvoja Marja-Artoma

Liitteenä

1. Lahden kaupungin Nastolan aluejohtokunnan
toimintasuunnitelma
2. Aluejohtokunnan tapahtumien vuosikello 2020
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Nastolan aluejohtokunta 21.1.2020 § 3
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Johdanto
Nastolan aluejohtokunta perustettiin Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan 15.12.2014
tekemän yhdistymissopimuksen mukaisesti sekä valtuustojen yhdistymispäätöksillä
26.1.2015. Yhdistymissopimus oli voimassa 2018 vuoden loppuun asti. Nastolan alueena
käsitetään vanhaa Nastolan kunnan aluetta.
Aluehallinnon tarkoituksena on vahvistaa Lahden kaupungin ja vanhan Nastolan kunnan
alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Tämä toimintasuunnitelma tukee Lahden
kaupungin Nastolan aluejohtokunnan tehtävien toteuttamista. Toimintasuunnitelmassa
ohjeistetaan toiminnan järjestämisen kannalta oleellisia periaatteita ja linjauksia.
Toimintasuunnitelma on voimassa 21.1.2020 alkaen ja sen saatua lainvoiman.
Aluejohtokunnan talousarvion vahvistaa osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto 23.1.2020.
Toimintasuunnitelma päivitetään tarvittaessa ja mahdolliset muutokset viedään Nastolan
aluejohtokunnan hyväksyttäviksi. Toiminnan kehittäminen vaatii tarkistuksia ja muutoksia
toiminnan sisällöllisten, määrällisten ja laadullisten tekijöiden osalta. Näin varmistetaan
toiminnan laatu, jatkuva kehittäminen ja arviointi.
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1 Nastolan aluejohtokunnan toiminnan lähtökohdat
Kunta päättää johtosäännössään, minkä hallintokunnan alaisuuteen toiminta
sijoitetaan kuntalain1 säännösten mukaisesti.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.6.2017 § 109 muutetun Lahden kaupungin
hallintosäännön koskevien erillissääntöjen (§ 6) Nastolan aluejohtokunnan asettamisen
Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaoston alaisuuteen, sen tehtävät, toimialueen ja
jäsenmäärän sekä nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksissa.
Kaupunginvaltuusto2 päätti Aluejohtokunnan vaalit vv. 2017 - 2021. Vaaleissa valittiin 9
jäsentä ja 9 varajäsentä seuraaville vaalivuosille.
Kaupunginvaltuusto3 päätti vuoden 2020 talousarviossa Lahden kaupungin
konsernihallinnon osallisuus ja hyvinvointipalveluiden määrärahan vuodelle 2020.
Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto hyväksyy käyttösuunnitelmassa Nastolan
aluejohtokunnan talousarvion kokouksessaan 23.1.2020. Talousarviossa
aluejohtokunnalle kohdennettu määräraha käytetään henkilöstö- ja toimintakulujen lisäksi
yhteisöjen avustuksiin, jotka kohdistuvat Nastolan alueen kehittämishankkeisiin sekä
asukkaita aktivoivaan ja palvelevaan toimintaan.
Aluejohtokunnan tulee luoda toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelman tarkoituksena on
tukea aluejohtokunnan toiminnan järjestämistä ja kehittämistä sekä lisätä toiminnan
suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä.
1.1 Arvopohja ja toimintaa ohjaavat linjaukset
Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus, Lahden kaupungin strategia4 ,
kaupunginhallituksen, sivistyksen palvelualueen, osallisuus ja hyvinvointipalveluiden sekä
Lahden kaupungin maaseutupoliittisen ohjelman 5 linjaukset määrittävät lakien ja
hallintosäännön lisäksi reunaehdot Nastolan aluejohtokunnan toiminnalle ja tavoitteille.
Alueellisen toiminnan lisäksi aluejohtokunta pyrkii toimimaan kaupungin strategisten
tavoitteiden mukaisesti sekä tukee osaltaan palvelu- ja vastuualueiden toimintaa Nastolan
alueella.
”Lahti – rohkea ympäristökaupunki”
´avoimesti, vastuullisesti, yhdessä´
´Kansainväkinen yliopistokaupunki ratkaisee tulevaisuuden haasteita. Lahdessa teemme
rohkeita valintoja sujuvan arjen, hyvinvoinnin ja yrittämisen edistämiseksi.”
Aluejohtokunnan toimintaa ohjaavat myös arvot, joita ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo,
demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen,
monikulttuurisuuden hyväksyminen, yhteisöllisyys, avoimuus, rehellisyys, joustavuus,
asukaslähtöisyys, yhteistyö sekä paikalliskulttuuri.
1
2
3
4
5

Kuntalaki 50 § 1 mom. (1068/2008) ja 2 mom.
Kaupunginvaltuusto 19.6.2017 § 103
Kaupunginvaltuusto 25.11.2019 § 114
Kaupunginvaltuusto 14.5.2018 § 53
Elinvoima- ja työllisyysjaosto 19.12.2016 § 98
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Toiminnalla halutaan edistää asukkaiden aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä, yhtenäisyyttä,
osallisuutta, Nastola-identiteettiä ja maaseudun elinvoimaisuutta, asuinympäristön
viihtyisyyttä osana Lahden kaupunkia sekä edistää osaltaan elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä alueella.
Aluejohtokunta haluaa olla lähellä asukasta. Yhteistyö kaupungin palvelu- ja
vastuualueiden, toisen ja kolmannen sektorin, alueellisen verkoston ja yritysten kanssa on
avainasemassa aluejohtokunnan tehtävien toteuttamisessa. Talouden määrärahat luovat
raamit sekä toiminnan mahdollisuudet pitkäjänteiselle kehittämiselle. Toimintaa
suunnitellaan laajempi kokonaisuus ja pitkän tähtäimen tavoitteet huomioiden. Toiminnan
kehittämiseksi perehdytään alueelliseen kehittymiseen ja eri tehtävien toteuttamiseen
asiantuntijoita kuulemalla valtakunnallinen kehitys huomioiden.
Aluejohtokunta vahvistaa osaltaan Nastolan aluetta vireänä ja osallistuvana
kaupunginosana sekä maaseudun, pitäjämäisyyden ja yhteisöllisyyden lisäarvoa tuovana
aktiivisena alueena. Erityisesti lasten, nuorten ja perheiden sekä ikäihmisten palvelut ja
tapahtumat huomioidaan vuosittain. Alueen vireyttä, elinvoimaa sekä perinne- ja
kylätoimintaa lisäävät toimenpiteet huomioidaan myös suunnittelussa.
NELLI – Lahden maaseutupoliittinen ohjelma on laadittu tukemaan kaupungin
maaseutualueiden kehittämistyötä uuden ajan odotusten ja tarpeiden mukaan. Ohjelman
laadinnassa lähtökohtana ovat olleet Lahden Nastolan alueen tarpeet. Monet toimenpiteet
on suunnattu suoraan Nastolan alueella oleviin alueisiin ja kohteisiin, mutta osa voidaan
toteuttaa maaseutumaisessa ympäristössä koko Lahden alueella.
NELLI lisää maaseutuymmärrystä ja ohjaa päätöksentekoa yhteiseen suuntaan. Se
kokoaa kansalaisten, elinkeinoelämän ja viranhaltijoiden maaseutuun liittyviä
kehittämisajatuksia, lisää päättäjien ja viranhaltijoiden maaseutuun liittyvää tietämystä,
pyrkii saamaan maaseutua tukevia ratkaisuja ja sisältöä eri hallintokuntien suunnitelmiin ja
budjetteihin, kannustaa asukkaita tarttumaan aktiivisesti asuinalueensa kehittämiseen.
1.1.1 Nastola-identiteetti
Kulttuuri-identiteetti on aina sidoksissa aikaan ja persoonaan, joka pohtii suhdettaan
menneeseen nykyhetkessä. Kulttuurisen identiteetin rajat eivät ole pysyviä vaan
toimintaympäristön muutokset synnyttävät uudenlaisia identiteettejä. Professori ja kirjailija
James A. Banks on identifioinut kuusi kulttuuria muovaavaa pääelementtiä, joista yksi on
kulttuurinen tietoisuus. Tällä tarkoitetaan tietoisuutta omasta ryhmästä ja sen
erottuvuudesta muista ryhmistä samassa yhteiskunnassa.
Kulttuuritutkija Stuart Hall on kirjassaan Identiteetti (1999) sanonut kulttuuri-identiteetin
olevan jatkuvan muutoksen alla. Se juontaa menneisyydestämme, mutta suuntaa
tulevaisuuteen. Se koostuu jaetuista kokemuksista, yhteisestä menneisyydestä. Kulttuuria
voidaan kuvailla myös välineeksi, jonka avulla arvoja voidaan ilmentää sekä ihmisten
välinen kommunikointi ja yhteisymmärrys tehdään mahdolliseksi. Kulttuuri koostuu niin
sanotusti monista osatekijöistä. Kulttuuri on ihmisryhmien keino ymmärtää todellisuutta.
Kulttuurissa ihmiset samaistuvat toisiinsa6.
6
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Nastola-identiteetti rakentuu alueen asukkailla erilaisista asioista. Nastolaan on muutettu
eri aikoina niin Karjalasta, Savosta kuin muualtakin Suomesta. Nastolan voidaan sanoa
olevan kulttuurien ”hedelmäsalaatti”. Nastolalaisuus nähdään arvona ja tietoisuutena
omasta yhteisöstä. Nastolan aluejohtokunnalle tehdyn kyselyn (14.1.2016) perusteella
Nastola-identiteetti, Nastola, nastolalaisuus ovat muun muassa seuraavia asioita:
-

yhteisöllisyyttä, yhteenkuuluvuutta, yhteistyökykyisyyttä
hyvinvointia ja hyvää oloa
asioihin realistisesti ja avoimesti suhtautumista
kotiseuturakkautta ja Nastola-henkeä (Nastola-historiaa kivikaudesta lähtien)
elinvoimainen maaseutu; maalaisuutta ja vireää kylätoimintaa
turvallinen ja luonnonläheinen asuinympäristö
hyvät liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet
monipuolinen luonto; luontoarvojen ymmärtäminen
lähellä olevat peruspalvelut
vahvaa perusteollisuutta, elinkeinoelämää ja toimintakulttuuria

1.2 Aluejohtokunnan tehtävä
Kuntalaki7 määrittää aluejohtokunnan tehtävän seuraavasti:
”Alueellisen toimielimen tehtävänä on kunnan päätöksentekoon vaikuttaminen sekä
kunnan osa-alueen kehittäminen. Alueelliselle toimielimelle tulee varata mahdollisuus
lausunnon antamiseen kuntastrategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa
sekä asioissa, joiden ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus kunnan asukkaiden ja
palvelun käyttäjien elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin.
Alueellisen toimielimen muista tehtävistä ja toimivallasta määrätään hallintosäännössä.”
Lahden kaupungin hallintosääntö8 määrittää Nastolan aluejohtokunnalle asetetut tehtävät
seuraavasti:
”6 § ALUEJOHTOKUNTA
Kaupunginvaltuusto asettaa aluejohtokunnan joka toimii kaupunginhallituksen osallisuuden
ja hyvinvoinnin jaoston alaisena. Kaupunginvaltuusto määrittelee aluejohtokunnan
toimialueen asettaessaan johtokunnan ja sitä voidaan muuttaa aluejohtokunnan
esityksestä. Aluejohtokunnan ja sen alaisen aluetoiminnan tarkoituksena on kehittää
tiiviissä yhteistyössä alueella toimivien yhteisöjen ja kuntalaisten kanssa alueen
asukkaiden hyvinvointia ja alueen elinvoimaa sekä edistää paikallista toimintaa,
identiteettiä ja kulttuuria.
Aluejohtokunnan tehtävänä on sen lisäksi mitä kuntalaissa (410/2015) säädetään:
1) antaa lausuntonsa eri hallintokuntien tekemistä aluetta koskevista merkittävistä
suunnitelmista,
7
8
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2) antaa lausuntonsa talousarviosta ja –suunnitelmasta ja seurata niiden toteutumista,
3) päättää määrärahojensa puitteissa tuista ja avustuksista toimialueensa asukkaiden
järjestö-, vapaa-aika-, kulttuuri-, liikunta-, kylä- ja muuhun harrastetoimintaan sekä
erilaisille tapahtumille,
4) seurata ja arvioida kunnan palveluiden laatutason ja asukastyytyväisyyden toteutumista
alueellaan,
5) järjestää ja mahdollistaa paikallisia tapahtumia, kansalaisten kuulemistilaisuuksia ja
foorumeita toimialueellaan.
6) tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle ja lautakunnille toimialueensa palvelujen
toimivuuden, saatavuuden ja laadun kehittämiseksi,
7) myöntää Nastola – mitalit ja Nastola – kunniakirjat sekä päättää muusta huomioimisesta
alueen hyväksi tehdystä työstä,
8) edistää Nastolan yhteispalvelupisteen toimintaedellytyksiä, alueen viihtyisyyttä ja kylien
ja maaseutualueen kehittämistä.
Aluejohtokunnan tulee toimia tiiviissä yhteistyössä alueella toimivien yhteisöjen kanssa
alueen identiteetin, palveluiden ja elinvoimaisuuden kehittämiseksi.”
Kuntalaki sekä Lahden kaupungin hallintosääntö velvoittavat ja edellyttävät Nastolan
aluejohtokuntaa kehittämään tiiviissä yhteistyössä alueella toimivien yhteisöjen ja
kuntalaisten kanssa alueen asukkaiden hyvinvointia ja elinvoimaa sekä edistämään
paikallista toimintaa, identiteettiä ja kulttuuria.
Aluejohtokunta toimi Lahden kaupungin maaseutupoliittisen ohjelman 9 ohjausryhmänä.
Ohjelma pitää sisällään 52 eri toimenpidettä. 29 toimenpiteessä aluejohtokunta on Nellitoimijana sekä toimenpiteiden eteenpäin viejänä yhdessä muiden Nelli-toimijoiden kanssa.
2 Toiminnan tavoitteet
Aluejohtokunnan tavoitteena on vahvistaa lähidemokratiaa (kts. Liite1) ja
asukasosallisuutta Lahden kaupungissa. Lahden kaupungin ja alueen toimijoiden kesken
pyritään kehittämään yhteistyötä sekä mahdollistamaan monipuolista toimintaa sekä
palveluita alueella.
Aluejohtokunta toimii Nastolan alueen edunvalvojana Lahden kaupungissa. Aluejohtokunta
pyrkii toimimaan aktiivisesti yhteisöllisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia vahvistaen.
Tavoitteena on myös Lahden kaupungin ja Nastolan alueen työllisyyden sekä
elinkeinoelämälle myönteisten toimintaedellytysten kehittäminen erilaisin toimenpitein ja
kannanotoin. Nastolan aluejohtokunnan vahvuuksia pyritään hyödyntämään käytännön
toiminnassa. Nastolan maaseutu- ja kyläalueet tuovat lisäarvoa ja mahdollisuuksia Lahden
kaupungille niin elinkeinoelämän kuin asukkaiden näkökulmastakin.
Nastolan aluejohtokunnan ensimmäiset toimintavuodet ovat olleet toimintamallien ja
yhteistyön rakentamista. Toimintakulttuurien yhteensovittaminen vie vuosia, mikä
huomioidaan suunnittelussa. Aluejohtokunta on luonut ensimmäisten vuosien aikana oman

9
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toimintamallinsa ja tapansa toimia alueella sekä kaupunkiorganisaatiossa. Toimintaa
tullaan arvioimaan eri mittareilla ja tietoa hyödynnetään lähidemokratian kehittämisessä.
Ensimmäisten toimintavuosien teemana on ollut nastolalaisen perinnetoiminnan
vahvistaminen.
2.1 Visio
1) vetovoimainen, vireä Nastolan alue, jossa on hyvä asua ja elää – vahva yhteistyöja toiminta alueen toimijoiden kesken – maalaisidylliä kyläyhteisöistä ja kauniista
luonnosta sekä liikuntamahdollisuuksista
2) aikaansaava ja toimiva aluejohtokunta – osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja
lähidemokratiaa edistävä toimielin koko Lahden alueelle
2.2 Vuoden 2020 päätavoitteet
1. Aloitteellisuus ja vaikuttaminen kaupungin päätöksentekoon aluetta koskien sekä
maaseutupoliittisen ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta
2. Yhteisöjen ja niiden välisen yhteistyön tukeminen eri toimenpitein (avustukset,
tapahtumat jne.)
3. Osallisuuden ja lähidemokratian edistäminen koko kaupungissa sekä alueen
omaleimaisuuden ja vetovoiman vahvistaminen.
2.3 Toiminnan painopisteet
1. Nastolan aluetta koskeviin suunnitelmiin ja päätöksentekoon vaikuttaminen
2. Alueen palvelutarjontaan ja saatavuuteen vaikuttaminen, kehittäminen sekä
yhteispalvelupisteen toimintaedellytysten vahvistaminen tulevaan Rakokiven
monitoimitaloon
3. Yhteisöllisyyden, yhteistoiminnan vahvistaminen ja kehittäminen
4. Aktiivisen osallisuuden ja lähidemokratian kehittäminen sekä aluejohtokunnan
toiminnan vaikuttavuuden arviointi
5. Kolmannen sektorin tukeminen ja avustaminen
6. Maaseutupoliittinen yhteistyö ja kehittäminen
7. Nastolan sekä Rakokiven alueen elinvoimaisuuden vahvistaminen kaupungin
itäisenä osakeskuksena
8. Paikalliskulttuurin ja identiteetin vahvistaminen
9. Tapahtumien, tilaisuuksien mahdollistaminen ja järjestäminen yhteistyössä alueen
yhdistysten, yhteisöjen sekä yritysten kanssa (erit. lasten-, nuorten-, ja perheiden
tapahtumat)
10. Asukkaiden hyvinvoinnin, terveyttä edistävien palveluiden, ennaltaehkäisevän työn
ja harrastustoiminnan tukeminen Nastolan alueella
11. Lahti - Euroopan ympäristöpääkaupunkivuoden toteuttamisen edistäminen
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2.4 Päätöksentekoon vaikuttaminen
Aluejohtokunta toimii osaltaan Nastolan alueen edunvalvojana Lahden kaupungissa sekä
antaa lausuntoja kaupungin aluetta koskevista suunnitelmista, strategioista ja päätöksistä.
Aluejohtokunta antaa myös lausuntonsa talousarviosta ja – suunnitelmasta ja seuraa
niiden toteutumista Nastolan alueella. Aluejohtokunta voi tehdä myös esityksiä
kaupunginhallitukselle ja lautakunnille toimialueensa palvelujen toimivuuden, saatavuuden
ja laadun kehittämiseksi.
Aluejohtokunta ottaa kantaa aluetta koskeviin Lahden kaupungin ja toimialojen merkittäviin
suunnitelmiin, seuraa ja arvioi kunnan palveluiden laatutasoa ja asukastyytyväisyyden
toteutumista alueella sekä toimii maaseutualueiden hyväksi Lahden kaupungissa.
Nastolan aluejohtokunta pyrkii ottamaan huomioon toiminnan suunnittelussaan ja
kehittämistyössään niin jäsenistönsä, nuorisovaltuuston edustajien, alueen asukkaiden,
yhdistysten ja yhteisöjen kuin alueen yritysten näkökulmat ja palautteen. Aluejohtokunnan
jäsenistöön on valittu Nastolan alueella asuvia yhdistys- ja järjestö- sekä poliittisten
ryhmien edustajia.
2.5 Alueellinen yhteistyö
Nastolan aluejohtokunta toimii tiiviissä yhteistyössä alueella toimivien yhteisöjen kanssa.
Yhteistyötä tehdään aktiivisesti ja kannustaen eri sektoreiden toimijoita yhteistyöhön
erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisessä sekä uusien toimintamallien
kehittämisessä. Aluejohtokunta tuottaa erilaisia tilaisuuksia myös itse sekä mahdollistaa
taloudellisilla kannustumilla yhteisöjä tukemaan kansalaisaktiivisuutta sekä esimerkiksi
erilaisia hyvinvointi- ja virkistyspalveluja alueella.
Nastolan alueen asukkaita ja yhteisöjä osallistetaan yhteistyöhön, ideointiin, kehittämiseen
ja toimintaan mm. eri toimenpiteillä, viestinnällä, sähköisillä osallistamis- ja
palautejärjestelmillä, yhteistyö- ja kuulemistilaisuuksilla sekä kyselytutkimuksilla.
Aluejohtokunta kannustaa alueen asukkaita ja toimijoita yhteyteen, yhteistyöhön ja
vuorovaikutukseen. Esimerkiksi säännölliset Kerro Pois! – aluejohtokunta kylillä kahvihetket asukkaiden, yrittäjien ja aluetoimijoiden kanssa mahdollistavat kuulemisen,
osallistumisen ja asukasnäkökulman saamisen eri teemoista paikallisesti.
2.6 Lähidemokratian kehittäminen Lahden kaupungissa
Asukkaiden omaehtoisen aktiivisuuden tukemisella vahvistetaan kaupungin ja Nastolan
alueen lähidemokratiaa (kts. Liite 1). Alueellinen toiminta vahvistaa identiteettiä ja antaa
pohjaa yhteiselle näkemykselle oman asuinalueen kehittämisestä. Kuntalaiset ovat
kiinnostuneista palvelujen lisäksi omaan lähiympäristöönsä liittyvistä kysymyksistä sekä
monipuolisesta paikallistoiminnasta, yhteistyöstä ja kaupunkiaktivismista.
Kyläyhdistykset ja alueelliset yhteisöt voivat vaikuttaa oman asiantuntemuksensa kautta
muun muassa asuinalueiden kehittämiseen ja kaavoituskysymyksiin yhteistyössä
kaupungin kanssa. Kolmannella sektorilla on usein aktiivista vuorovaikutusta alueen
asukkaiden kanssa. Eri paikallistoimijoiden merkitys on suuri asioiden
valmisteluvaiheessa, arvioinnissa ja toimintojen kehittämisessä.
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Lähidemokratia voi onnistuessaan luoda uusia mahdollisuuksia ja vahvistaa
asukasnäkökulman huomioimista päätöksenteolle, jolloin kaupungin eri asuinalueiden
asukkaat ja yhteisöt voivat vaikuttaa laajemmin alueensa kehittämissuunnitelmiin ja
päätöksiin. Alueellista lähidemokratiamallia voidaan kehittää myös Lahden kaupungissa
muille asuinalueille esimerkiksi aluekummintoiminnan, lähidemokraattisen toimielimen tai
muun osallistuvan budjetoinnin mallin kautta. Aluejohtokunta haluaa osaltaan vahvistaa
lähidemokratian mahdollisuuksia Lahden kaupungissa. Aluejohtokunta tukee
kaupunkiorganisaatiota ja/tai mahdollisia yhteistyökumppaneita kaupunkitasoisen
selvitystyön tekemisessä sekä aluejohtokunnan toiminnan arvioinnissa.
2.7 Tärkeimmät alueelliset elinvoimatekijät
Alueellisia elinvoimatekijöitä voidaan arvioida eri näkökulmista. Tässä suunnitelmassa
käsittelemme elinvoimatekijöitä asukas- ja elinkeinoelämän näkökulmasta. Arvioinnissa on
käytetty pohjatietona yhdistystoimijoiden ja aluejohtokunnan näkemyksiä vuosina 2015 –
2016.
1) Asukasnäkökulmasta tärkeimpiä alueellisina elinvoimatekijöitä ovat muun muassa
- laadukkaat lähipalvelut ja niiden säilyminen
- hyvät liikenneyhteydet
- viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö sekä asumisrakenne, kaavoitus
- hyvät ja monipuoliset liikunta- ja harrastusmahdollisuudet
- puhdas, kaunis maaseutu ja luonto
- kylien ja yhdistystoiminnan elinvoimaisuus, yhteistoiminta ja –henki
- kotiseuturakkaus
2) Elinkeinoelämän näkökulmasta tärkeimpiä alueellisina elinvoimatekijöitä ovat
- hyvät logistiset yhteydet (parannettavaa ja kehitettävää tieverkostossa)
- vahva perusteollisuus alueella
- metropolialuetta edullisemmat maa-alueet ja monipuolinen tonttitarjonta
- elinkeinopolitiikka sekä uusien yritysten rantautumisen helpottaminen
- yhteistyö kaupungissa ja yritystoiminnan tukeminen (vuorovaikutuksen
lisääminen)
- yritysyhteistyö alueella ja Lahden kaupungissa
3 Toiminnan suunnittelu ja järjestäminen
3.1 Aluejohtokunnan tehtävien toteuttaminen
Nastolan aluejohtokunta toteuttaa tehtäväänsä Lahden kaupungin hallintosäännön ja
linjausten mukaisesti. Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään aktiivisesti perehtyen alueen
monimuotoisuuteen, toimintamahdollisuuksiin ja perinteisiin asiantuntijoita kuulemalla,
osallistamalla aluejohtokuntaa sekä alueen toimijoita ja asukkaita.
Toiminta- ja käyttösuunnitelma, avustusten toimintaperiaatteet sekä muut säännöt ja
ohjeistukset luovat aluejohtokunnan toiminnalle reunaehdot. Aluejohtokunnan toimintaa
järjestetään resurssien, kaupungin päätöksenteon aikataulujen sekä mahdollisuuksien
mukaisesti.
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Ensimmäisinä toimintavuosina on luotu perusta ja toimintamallit aluejohtokunnalle sekä
kehitetty toimintoja palvelemaan aluetta, asukkaita ja kaupunkia entistä paremmin.
Laadunarviointi on jatkuvaa aluejohtokunnan ja henkilöstön osalta. Asukas- ja
yhteisöpalautetta seurataan myös aktiivisesti.
3.2 Toiminnan hallinnointi ja koordinointi
Toimintaa hallinnoi ja koordinoi Lahden kaupungin konserninhallinnon osallisuus ja
hyvinvointipalvelut. Lahden kaupungin koordinoimasta toiminnasta kokonaisvastuu on
kaupunginhallituksella. Nastolan aluejohtokunta kuuluu kaupunkiorganisaatiossa
osallisuuden ja hyvinvoinnin jaoston alaisuuteen. Lahden kaupungin Nastolan
aluehallinnon kehittämisen, linjausten ja arvioinnin tukena toimii myös osallisuus ja
hyvinvointipalveluiden johtoryhmä.
Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto päätti10 hallintosäännön mukaisesti Nastolan
aluejohtokunnan esittelijäksi Lahden kaupungin Osallisuus ja hyvinvointipalveluiden
erityisasiantuntijan. Aluejohtokunnan työtä ja tehtävää vie eteenpäin osallisuusasiantuntija
tai muu nimetty sijainen. Henkilöstöä vahvistetaan tarvittaessa ostopalveluilla
aluejohtokunnan tapahtumien- ja tilaisuuksien järjestämiseen sekä kehittämiseen
yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa.
Nastolan aluejohtokunnassa vaikuttaa yhdeksän jäsentä sekä yhdeksän henkilökohtaista
varajäsentä. Aluejohtokunta päättää läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan.
Aluejohtokunta kokoontuu säännöllisesti vuosittain sekä järjestää lisäksi suunnittelu- ja
yhteistyökokouksia koko jäsenistölleen.
Aluejohtokunnan esittelijällä, asiantuntijalla ja/tai sihteerillä, nuorisovaltuuston edustajilla,
kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus
kokouksissa. Lisäksi aluejohtokunta on päättänyt kaupunginhallituksen
varapuheenjohtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan. Aluejohtokunnan jäsenen
tai varajäsenen henkilökohtaisella avustajalla (vammasta, sairaudesta tai terveydentilasta
johtuen) on kokouksissa läsnäolo-oikeus.11
Koordinointityöhön kuuluu aluejohtokunnan eri tehtävien, talouden ja toiminnan
kokonaissuunnittelu ja järjestäminen, päätöksenteon valmistelu ja täytäntöönpano, alueen
edunvalvonta, tiedottaminen ja viestintä, kehittämisen ja yhteistyön koordinointi sekä
laadun arviointi ja seuranta.
3.3 Toiminnasta tiedottaminen
Nastolan aluejohtokunta tiedottaa toiminnastaan. Aluejohtokunnan kokouspöytäkirjat
toimitetaan kaupunginhallitukselle sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin jaostolle.
Toiminnan tiedottamisen tarkoituksena on olla avointa ja aktiivista niin sosiaalisessa
mediassa kuin eri viestintävälineiden kautta. Aluejohtokunnan käyttöön siirtyivät Nastola.finettisivut, jotka uudistettiin alueen asukkaiden ja yhteisöjen palautetta kuunnellen.
10
11

Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto 21.11.2018 § 41
Nastolan aluejohtokunta 22.8.2017 § 36
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Aluejohtokunnan jäseniä ja varajäseniä tiedotetaan niin sähköpostitse kuin Lahden
kaupungin luottamushenkilöiden extranetin välityksellä. Extranetissa on saatavilla
esityslistat sekä dokumentteja päätöksenteon pohjaksi. Lisäksi käytössä on
keskustelupalsta koko jäsenistön vuorovaikutuksen välineeksi. Nuorisovaltuuston edustajia
tiedotetaan pääsääntöisesti sähköpostilla.
Alueen asukkaita, eri sektorien toimijoita ja yrityksiä tiedotetaan sosiaalisen median,
sähköpostien, tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien kautta sekä yhteistyökokouksissa.
Aluejohtokunnan edustajat ja/tai työntekijät osallistuvat yhteistyötapaamisiin,
seminaareihin, tilaisuuksiin ja kokouksiin mahdollisuuksien mukaisesti.
Aluejohtokunta kuuluttaa ja tiedottaa pääsääntöisesti Nastola- ja UusiLahti-lehdissä.
Nastolan aluejohtokunta tuottaa myös muuta tiedotusmateriaalia.
Lahden kaupunki voi tiedottaa Nastolan aluejohtokunnan asioista viestintäpalveluiden
kautta eri materiaaleissa, viestinnän välineiden kautta sekä kaupungin nettisivuilla.
Nastolan aluejohtokunnan projektiavustusten toimintaperiaatteet ja hakuohjeet, sähköinen
avustushakemus ja avustusten käyttöselvitys julkaistaan Lahden kaupungin verkkosivuilla
sekä www.nastola.fi-sivustolla. Kaupungin Lahti-Piste opastaa ja neuvoo hakuprosessissa.
3.4 Nastolan aluejohtokunnan viestinnän painopisteet
•

Kaupunkitasoinen viestintä
o Lähidemokratia ja sen kehittäminen
▪ osallisuus- ja vaikuttamiskanavat
▪ aluejohtokunta onnistunut lähidemokratian toimintamalli
o Kansalaistoimijalähtöisen osallistuvan budjetoinnin toimintamallin
kehittäminen
o Kotikaupunki tutuksi – Nastolan alueen tunnettuuden vahvistaminen eri
toimenpitein ja paikallistoiminnasta tiedottaminen

•

Aluejohtokunnan viestintä
o Paikallinen (kaupunki) tiedottaminen aluejohtokunnan toiminnasta
▪ yhteisöllisyyden ja elinvoimaisuuden vahvistaminen kaupungin
arvojen mukaisesti
▪ asukkaiden kuuleminen ja päätöksentekoon vaikuttaminen
▪ aluejohtokunnan tehtävät, toiminta ja rooli

3.5 Lausuntojen antaminen
Kuntalain mukaan12 aluejohtokunnan tehtävä määritetään seuraavasti:
”Alueellisen toimielimen tehtävänä on kunnan päätöksentekoon vaikuttaminen sekä
kunnan osa-alueen kehittäminen. Alueelliselle toimielimelle tulee varata mahdollisuus
lausunnon antamiseen kuntastrategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa

12

Kuntalaki 6 luku § 36
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sekä asioissa, joiden ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus kunnan asukkaiden ja
palvelun käyttäjien elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin.”
Nastolan aluejohtokunta antaa lausuntoja Lahden kaupungin eri hallintokuntien tekemistä
aluetta koskevista merkittävistä suunnitelmista, talousarviosta ja – suunnitelmasta sekä
seuraa niiden toteutumista alueella. Arviointia toteutetaan eri toiminnan mittareilla sekä
säännöllisesti kyselytutkimuksilla ja omaseurannan avulla.
Aluejohtokunta tekee esityksiä kaupunginhallitukselle ja lautakunnille toimialueensa
palvelujen toimivuuden, saatavuuden ja laadun kehittämiseksi. Lisäksi aluejohtokunta
ottaa kantaa alueellisten palveluiden tai kehityshankkeiden osalta, joilla voisi olla
merkittäviä vaikutuksia alueen kehittymiseen.
3.6 Tuet ja avustukset
Aluejohtokunta päättää toiminnan käyttörahoista ja projektiavustuksista määrärahojensa
puitteissa. Aluejohtokunta voi myöntää kaupungin avustuskriteerien, projektiavustusten
toimintaperiaatteiden13 mukaisesti avustusta Nastolan alueella toimiville yhdistykselle,
järjestölle tai yhteisölle. Avustusta ei myönnetä liiketoiminnan tukemiseen tai vuosittaisiin
toimintakuluihin, joihin kaupungin muu palvelualue tai toimielin on myöntänyt avustusta.
Avustusta voidaan myöntää lahtelaisille yhdistykselle, järjestölle, seuralle tai muulle
yhteisölle.
Avustusta voidaan myöntää tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen, hankkeisiin,
koulutuksiin sekä muuhun sellaiseen Nastolan alueella tapahtuvaan toimintaan, joka
edistää alueen asukkaiden hyvinvointia tai alueen kehittämistä. Avustuksilla mm. tuetaan
järjestö-, vapaa-aika-, kulttuuri-, liikunta-, kylä- ja muuta harrastetoimintaa sekä
mahdollistetaan erilaisia tapahtumia Nastolan alueella. Avustuksen määrä riippuu
käytettävissä olevasta määrärahasta, hakemusten määrästä ja aluejohtokunnan
harkinnasta toimintaperiaatteiden puitteissa. Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään
huomiota avustuksen tarpeeseen, toiminnan laatuun ja laajapohjaisuuteen,
vaikuttavuuteen sekä hakijan muualta saamaan tukeen.
Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta, joka on jätetty täydellisenä liitteineen
aluejohtokunnan käsittelyyn. Aluejohtokunta ei maksa avustuksia takautuvasti.
Nastolan aluejohtokunnan avustushakemus, projektiavustusten toimintaperiaatteet ja
hakuohjeet löytyvät Lahden kaupungin verkkosivuilta ja www.nastola.fi-sivuilta.
Aluejohtokunta voi myös päättää määrärahojensa puitteissa muista tuista toimialueen
viihtyisyyden, kylien ja maaseutualueen kehittämiseen sekä erilaiseen harrastetoimintaan,
tapahtumiin ja toimintaan, joka tukee paikallisidentiteettiä sekä alueen elinvoimaisuutta14.

13
14
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3.7 Toiminta-alue ja tilat
Nastolan aluejohtokunnan toimialueena on entisen Nastolan kunnan alue. Aluejohtokunta
voi myös yhdistymissopimuksen mukaisesti ehdottaa maatieteellisen toimialueensa rajat
nykyisestä toimialueesta poikkeavasti15.
Aluejohtokunnan käytössä on toimisto- ja kokoustiloja Nastolan kunnantalolla.
Kokoustilojen käyttöä varten on tehty käyttöehdot ja käyttösopimuslomake16. Kokoustiloja
voidaan luovuttaa vastikkeetta tai vuokrata myös yhdistyksille, yhteisöille, yrityksille ja
henkilöille käyttöehtojen mukaisesti. Kukin tilakäyttäjä vastaa kaupungin tiloissa tapahtuvan
toiminnan turvallisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta.
Aluejohtokunta tulee tarvittaessa käyttämään/vuokraamaan käyttöönsä esimerkiksi alueen
yhteisöjen tai kaupungin tiloja tarpeiden mukaisesti.
3.8 Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen sekä niiden mahdollistaminen
Nastolan aluejohtokunta järjestää ja mahdollistaa paikallisia tapahtumia, kansalaisten
kuulemistilaisuuksia ja foorumeita toimialueellaan. Aluejohtokunnalle on määritetty
tapahtumien vuosikello sekä määrärahoja talousarvioon.
Aluejohtokunta pyrkii kannustamaan eri toimijoita yhteistyöhön muun muassa paikallisten
perinne-, kulttuuri-, liikunta-, lasten-, nuorten- ja perhetapahtumien sekä tilaisuuksien
järjestämiseen Nastolan alueella. Aluejohtokunta voi myös toimia yhteistyökumppanina
tapahtumia ja tilaisuuksia järjestettäessä. Aluejohtokunta tukee myös avustuksilla sekä
muilla tukitoimilla Nastolan alueella toimivia yhteisöjä, yhdistyksiä ja juridisia henkilöitä
tässä tehtävässä.
Aluejohtokunta järjestää asukas-, yhteistyö- ja tiedotustilaisuuksia tarvittaessa vuosittain
alueen asukkaille, yhdistyksille, yhteisöille ja yrityksille. Nastolan alueen yhdistysiltoja
järjestetään yhteistyökumppaneiden kanssa säännöllisesti vuosittain.
3.9 Nastola-mitalien ja Nastola-kunniakirjojen myöntäminen
Nastolan aluejohtokunta voi myöntää Nastola-mitalit ja Nastola-kunniakirjat henkilöille,
jotka ovat elämän eri aloilla toimineet Nastolan hyväksi tai tehneet Nastolaa tunnetuksi.
Aluejohtokunta voi päättää myös muusta huomioimisesta alueen hyväksi tehdystä työstä
tai toimesta.
Nastola-mitalin on suunnitellut taiteilija Toivo Pelkonen. Nastola-mitalin suunnittelun
lähtökohtana ovat olleet Nastolan luonto ja teollisuus.

15
16
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3.10 Lahti-Pisteen toiminnan edistäminen, alueen viihtyisyyden sekä kylien ja
maaseudun kehittäminen
”Aluejohtokunta edistää Nastolan yhteispalvelupisteen toimintaedellytyksiä, alueen
viihtyisyyttä ja kylien ja maaseutualueen kehittämistä.” (Lahden kaupungin
hallintosääntö17)
Lahti-Pisteen toimintaa Nastolan alueella kehitetään yhdessä Lahden kaupungin LahtiPisteen henkilöstön kanssa. Asukkaat voivat myös antaa palautetta toiminnasta mm.
Lahden kaupungin e-Palautejärjestelmään.
Aluejohtokunta ottaa vastaan myös alueen asukkaiden ideoita Nastolan alueen
viihtyisyyden lisäämiseksi esimerkiksi ePalaute-järjestelmän kautta. Aluejohtokunta voi
toteuttaa toimenpiteitä yksin tai yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
Aluejohtokunta myös ohjaa tarvittaessa saapuneet ideat palvelu- ja vastuualueille sekä
lautakunnille uudelleen käsittelyyn.
Alueen viihtyisyyttä lisätään vapaa-ajan toiminnan tukemisella ja tapahtumien
järjestämisellä. Nastolan alueen kesäasukkaita huomioidaan ja tiedotetaan vuosittain.
Lahden kaupungin Konsernihallinto vastuualue sekä Kaupunkiympäristön palvelualue
generoivat Lahden kaupungin, Nastolan kylien, maaseudun ja alueen infrastruktuurin
kehittämistyötä. Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut toimeenpanee Lahden kaupungin
maaseutupoliittisen ohjelman, seuraa toimenpiteiden toteutumista ja vastaa raportoinnista.
Aluejohtokunta antaa osaltaan lausuntoja sekä kannanottoja alueen kehittämistä ja
suunnittelua varten sekä vie eteenpäin maaseutupoliittisen ohjelman toimenpiteitä.
4 Yhteistyö
4.1 Yhteistyö Lahden kaupungin palvelu- ja vastuualueiden sekä toimielinten kanssa
Nastolan aluejohtokunta tekee kiinteää yhteystyötä kaupungin palvelu- ja vastuualueiden
kanssa. Yhteistyöllä on tärkeä merkitys Lahden kaupungin kehittämisessä, ”yhden
kaupungin mallissa”, elinvoimaisuuden lisäämisessä, toimintalinjausten luonnissa sekä
kaupunkistrategian tavoitteiden saavuttamisessa. Aluejohtokunnan toiminta ja linjaukset
nojaavat Lahden kaupungin palvelu- ja vastuualueiden linjauksiin tasapuolisen kohtelun ja
yhdenvertaisuuden huomioimiseksi koko Lahden kaupungissa. Aluejohtokunnan
henkilöstö osallistuu yhteistyöhön koko kaupunkiorganisaation kanssa sekä aktivoi
osaltaan avointa vuorovaikutusta ja tiedottamista eri palvelu- ja vastuualueiden välillä.
Aluejohtokunta kutsuu säännöllisesti palvelu- ja vastuualueiden asiantuntijoita
kokouksiinsa. Aluejohtokunta ottaa kantaa sekä antaa ehdotuksia aluetta koskeviin
suunnitelmiin. Aktiivisella kansalaistoiminnalla mahdollistetaan lähidemokratia
päätöksenteossa sekä osallisuus jo suunnitteluvaiheessa.
Osallisuusasiantuntija ja esittelijä ovat osallisuus ja hyvinvointipalveluiden johtoryhmän
jäseniä sekä eri palvelu- ja vastuualueverkostojen jäseniä. Verkostot vastaavat palvelu- ja
vastuualueiden läpileikkaavan toimintamallin vaikuttavuudesta. Verkostojen toimintaa
17
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tukee osallisuus ja hyvinvointipalveluiden vastuualueen työskentelyä. Ryhmä kehittää ja
koordinoi mm. kaupungin osallisuus- ja hyvinvointitoimintaa.
4.2 Yhteistyö toisen ja kolmannen sektorin kanssa
Aluejohtokunta järjestää keskustelu- ja yhteistyöfoorumeita toimintavuoden aikana sekä
luo kumppanuutta eri alueen toimijoiden kanssa. Aluejohtokunta kannustaa alueen eri
sektoreita yhteistoimintaan niin Nastolan alueella kuin koko Lahden kaupungissa.
Tavoitteena on lisätä yhteisöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksiä ja lisätä resursseja
sekä työvälineitä toiminnan tueksi.
Toisen sektorin kanssa pyritään rakentamaan ja vahvistamaan kumppanuutta Nastolan
alueen ja asukkaiden hyvinvoinnin tukemiseksi sekä kehittämään yhteistoimintaa.
4.3 Yritysyhteistyö
Yhteistyö edellyttää avointa ja luottamuksellista vuorovaikutusta. Yhteistyölle tulisi
paikallisesti luoda selkeät yhteistyömallit ja -rakenteet. Aluejohtokunta kutsuu Nastolan
alueella toimivia yrityksiä yhteistyötilaisuuksiin tarvittaessa. Paikallisiin yrityksiin voidaan
tehdä myös yritysvierailuja. Yritysyhteistyötä vahvistetaan ensimmäisten toimintavuosien
aikana sekä luodaan yhteistyötä niin Lahden seudun kehityksen kuin Lahden kaupungin
elinkeinotoimijoiden kanssa.
Aluejohtokunta järjestää yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja yhdistysten kanssa
tapahtumia, tilaisuuksia ja toimintaa Nastolan alueella.
Yhteistoimintaa järjestetään myös alueellisen verkoston kanssa. Tavoitteena on tiivistää
yhteistyötä Lahden kaupungissa sekä luoda hyvät rakenteet toimivalle yhteistyölle alueen
elinvoimaisuuden vahvistamiseksi sekä kaupunkistrategian toteuttamiseksi.
4.4 Muut yhteistyötahot
Osallisuus ja hyvinvointipalvelut sekä aluejohtokunta luovat osaltaan yhteistyön
toimintaedellytyksiä eri Lahden alueen toimijoiden välillä.
Nastolan alueella toimivien kehityshankkeiden kanssa verkostoidutaan ja tehdään
yhteistyötä alueen asukkaiden, yhteisöjen ja palveluiden tukemiseksi.
Alueen matkailupalveluita tuetaan tapahtumiin ja yhteistyötilaisuuksiin osallistumalla ja
niitä järjestämällä. Aluejohtokunta edistää alueen matkailua ja tekee yhteistyötä Lahti
Regionin, Lahti-Pisteen sekä alueen yritysten ja yhdistysten kanssa.
Aluejohtokunta toimii verkostoyhteistyössä Nastolan alueella toimivien kansainvälisten ja
kulttuurivähemmistöryhmien kanssa.
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5 Määräraha ja talouden käyttösuunnitelma
Lahden kaupunginvaltuusto vahvistaa vuosittain Lahden kaupungin talousarvion. Lahden
kaupungin osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto vahvistaa vuosittain konsernihallinnon
osallisuus ja hyvinvointipalveluiden talouden käyttösuunnitelman, joka sisältää Nastolan
aluejohtokunnan toimintakulut.
Käyttösuunnitelmassa aluejohtokunnalle kohdennettu määräraha käytetään henkilöstö- ja
toimintakulujen lisäksi yhteisöjen avustuksiin, jotka kohdistuvat Nastolan alueen
kehittämishankkeisiin sekä asukkaita aktivoivaan ja palvelevaan toimintaan.
Osallisuusasiantuntijan palkka työnantajakuluineen on osoitettu aluejohtokunnan talouden
käyttösuunnitelmassa vuonna 2020.
Nastolan aluejohtokunnan talousarvio vuonna 2020 on 206 800 €.
Nastolan aluejohtokunnan talouden käyttösuunnitelma 2020
Henkilöstökulut (mm. palkat, kokouspalkkiot, ansionmenetykset, henkilöstösivukulut)
74 400 €
Toimintakulut (mm. palvelujen ostot, markkinointi- ja painatuskulut, ICT-kulut,
matkakustannukset, aineet, tarvikkeet, tavarat) 26 600 €
Projektiavustukset yhteisöille 67 000 €
Muut toimintakulut (mm. tila- ja laitevuokrat, kokous- ja neuvottelukulut,
muut tukitoiminnot yhteisöille) 38 800 €
Toimintakulut yhteensä 206 800 €

6 Toiminnan sekä palveluiden laadunarviointi ja seuranta
Toiminnan sisällön tulee tukea toiminnalle asetettujen tehtävien ja toimintasuunnitelman
mukaisten tavoitteiden saavuttamista. Nastolan aluejohtokunta vastaa toteutuksen
suunnittelusta.
Aluejohtokunnan tehtäviin kuuluu arvioida toimintaansa sekä seurata ja arvioida kunnan
palveluiden laatutason ja asukastyytyväisyyden toteutumista alueellaan. Aluejohtokunta
osallistuu ulkopuoliseen arviointiin ja toteuttaa alueellisen seurantatutkimuksen
säännöllisesti. Arviointien keskeiset tulokset julkistetaan. Muita kyselytutkimuksia voidaan
toteuttaa eri kohderyhmille tarvittaessa.
Aluejohtokunta toteuttaa myös alueella toimiville yhdistyksille, yhteisöille kyselytutkimuksia
yhteistyön ja toiminnan kehittämiseksi. Aluejohtokunta pyrkii osaltaan itse arvioimaan
toimintaansa itsearviointimenetelmin.
Sähköisen e-Palautteen kautta kaupunkilaiset voivat antaa palautetta aluejohtokunnalle
sekä Lahden kaupungin toimialoille palveluista, suunnitelmista, kehittämisestä,
kaavoituksesta jne. Lahden kaupunki kehittää aktiivisesti sähköisiä mobiilipalveluitaan
lahtelaisten ja Lahden kaupungin yhteisiksi osallistumisen ja kehittämisen välineiksi.
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Aluejohtokunnan toimintaa tilastoidaan tarpeen mukaisesti. Sen avulla voidaan seurata
mm. toiminnan painopisteitä, toiminta-aktiivisuutta, yhteistyötä ja toiminnan kehittymistä.
Aluejohtokunnan toimintaa kehitetään kaupungin strategioiden lisäksi huomioimalla
Lahden kaupungin maaseutupoliittinen ohjelma, Lahden Suunta –työ, osallisuus- ja
ympäristöohjelma, Lahden kaupunkiseudun kilpailukykystrategia ja maakunnallinen
matkailustrategia sekä lasten, nuorten, ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmat ja kestävän
kehityksen toimintamallit.
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LIITE 1
Lähidemokratia käsitteenä
Lähidemokratia voidaan mieltää julkiseen päätöksentekoon kuuluvaksi hallintotoimeksi tai
kokonaan julkisen päätöksentekokoneiston ulkopuoliseksi asiaksi 18(Martikainen, Yrjönen
1985: 10–11). Lähidemokratiatoimikunnan mietinnön19 (1982: 1) mukaan
kunnallishallinnossa ja yleisesti lähidemokratiassa on kysymys kunnan ja sen poliittisen ja
hallinnollisen järjestelmän sekä kuntalaisten välisestä suhteesta. Lähidemokratia
rinnastetaan usein osallistumisen käsitteeseen 20 (Linna 1993: 60). Asukkaille ominaiset
osallistumistavat hallintoon ovat soveltuneet lähidemokratian toimintamuodoiksi, jolloin
lähidemokratia ja osallistuminen on mahdollista ymmärtää synonyymeinä.
Lähidemokratia voidaan määrittää seuraavasti (Linna 1993:61):
”Lähidemokratia on suoran tai edustuksellisen demokratian periaatteita noudattavaa
asukkaiden osallistumista lähiympäristönsä ja paikallisyhteisönsä asioiden päättämiseen,
ohjaamiseen ja toteuttamiseen. Suora tai edustuksellinen lähidemokratia edellyttää
yleisillä, kattavilla asukaskokouksilla tai yleisillä vaaleilla valittuja itsenäisen päätösvallan
omaavia institutionaalisia lähidemokratiaelimiä.”
Lähidemokratian toteuttaminen ja osallisuuden edistäminen alueella
Kuntien toiminta perustuu edustukselliseen demokratiaan. Kunnallishallinto antaa
asukkaille keinon itsehallinnon ja kunnallisen demokratian toteuttamiseen.
Kaupunginvaltuustoilla on vastuu osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
toteutumisesta. Valtuustolla on kunnan toimintakulttuurin avoimuuden kannalta keskeinen
rooli, sillä se päättää pitkälti suoran demokratian laajuuden ja toimintamuodot kunnassa 21.
(Harjula, Prättälä 2004: 251–252.)
Osallisuuden ja osallistumisen käsitteet ovat monimuotoisia. Kunnallishallinnossa
osallisuus kytkeytyy etenkin paikallisen demokratian kehittämiseen ja
kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen. Aktiivisempaa kansalaista, uudenlaisia
vaikuttamismahdollisuuksia ja kansalaiskontrollin vahvistamista tarvitaan hallinnon
toiminnan ohjaamiseksi. Osallisuus voi liittyä edustuksellisen demokratian kehittämiseen,
mutta kansalaiset ovat osallisia myös yksilöinä, järjestöjen ja yhdistysten jäseninä tai
palvelujen käyttäjinä. Osallisuus voi olla myös yleistä ja kaikille kuuluvaa tai toteutua
henkilön oman elämän hallintana22. (Ryynänen, Salovaara 2002: 7–8, 94.)
Osallistuminen sisältää puolestaan ajatuksen aktiivisesti osallistuvasta kansalaisesta, jolla
on halua, taitoa ja mahdollisuuksia toimia aloitteentekijänä tärkeäksi kokemissaan
yhteiskunnallisissa asioissa. Aktiivisimmillaan osallistumisella pyritään vaikuttamaan ja
ottamaan kantaa asioiden suunnitteluun ja valmisteluun, mutta se voi olla myös läsnäoloa,
18

Martikainen, Tuomo & Risto Yrjönen (1985). Lähidemokratian mahdollisuudet. Suomen Kunnallislehti 7/85
Lähidemokratiatoimikunnan mietintö (1982). Komiteanmietintö 1982:22
20
Linna, Tapio S. (1993). Kestäväkehitys ja lähidemokratia Suomessa. Helsingin yliopiston maantieteen
laitoksen julkaisuja B 39.
21
Harjula Heikki, Prättälä Kari (2004). Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat, 5. uudistettu painos. Talentum, Helsinki.
22
Ryynänen, Aimo, Salovaara Christa (2002). Kokeilusta käytännöksi. Osallisuushankkeen selonteon
taustaraportti. Sisäasiainministeriö, Helsinki
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paikalla oloa tilaisuuksissa tai tiedon vastaanottamista. Aito kansalaisesta lähtevä
osallistuminen toimii, kun on mahdollisuus osallistua silloin, kun kokee asian tärkeäksi ja
käytössä on kaikille sopivia osallistumisväyliä. (Ryynänen, Salovaara 2002: 8, 94.)
Kunnan asukkailta vaaditaan suorassa osallistumisessa tietoisuutta kuntansa asioista ja
suunnitelmista. Ilman oikea-aikaista, oikeaa ja riittävää tietoa valmisteltavista asioista ja
päätöksenteosta eivät kuntalaiset pysty osallistumaan ja vaikuttamaan kunnan toimintaan
tuloksekkaasti. Virkamiesten ja valtuutettujen luottamukselliset suhteet kaupunkilaisiin ovat
tärkeitä kuntalaisten osallistumisen ja osallistumishalukkuuden kannalta.
Luottamuksellisuuden muodostuminen edellyttää hallinnon ja asukkaiden välistä tiivistä
vuorovaikutusta23. (Valtioneuvoston selonteko 2002: 19–20; Harjula, Prättälä 2004: 252–
253; Oinas 2009: 75–76.)

.

23

Valtioneuvoston selonteko (2002). Valtioneuvoston selonteko Eduskunnalle kansalaisten suoran
osallistumisen kehittymisestä. Oinas, Pirjo (2009). Kuntarakenne muuttuu – toteutuuko sivukylien
osallisuus. Maaseudun Uusi Aika 1/2009.
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ALUEJOHTOKUNNAN TAPAHTUMIEN VUOSIKELLO 2020 – LAHDEN KAUPUNKI
TAMMIKUU
AJ KOKOUS

HELMIKUU
JOULUKUU

KERRO POIS!
YHDISTYSTEN
OMA LAHTI-TILAISUUS

AJ KOKOUS
ITSENÄISYYSJUHLA 6.12
YHDISTYSILTA

MARRASKUU

MAALISKUU

AJ SUUNNITTELUKOKOUS
KERRO POIS!
JOULUNAVAUS 21.11.

AJ KOKOUS

HUHTIKUU

LOKAKUU

AJ TYÖPAJA

AJ KOKOUS
VANHUSTENVIIKKO 41

SYYSKUU

TOUKOKUU

KAUPUNGINTALON
PUUTARHAJUHLAT
OMA LAHTI -TILAISUUS?

AJ KOKOUS
NASTOLA-VIIKKO VKO19
NASTOLAPÄIVÄ 9.5.

ELOKUU

KESÄKUU

AJ KOKOUS
KERRO POIS!

HEINÄKUU

KERRO POIS!
KOKO PERHEEN TORIPÄIVÄ 27.6.
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§4

Nastolan aluejohtokunnan tuki Nastolan alueella järjestettävän Valtteri Bottas Duathlon -kilpailutapahtuman markkinointikuluihin vuonna 2020
D/2460/02.05.01.03.01/2019
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Osallisuuskoordinaattori Tia Mäkinen puh. 044 769 8695.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Erityisasiantuntija Päivi Pitkänen
Nastolan aluejohtokunta päättää toimia Valtteri Bottas Duathlon tapahtuman paikallisena kumppanina.
Lisäksi aluejohtokunta päättää myöntää tapahtumalle 3.500 euron +
alv tuen markkinointitoimenpiteisiin. Markkinointitoimenpiteiden toimeenpanosta vastaa Lahti Region Oy.
Aluejohtokunta edellyttää, että Lahti Region Oy ja järjestävät toimijat
tekevät yhteistyötä Nastolan alueen toimijoiden, yhteisöjen ja asukkaiden kanssa tapahtuman toteuttamiseksi. Lisäksi Lahden kaupungille ja Nastolan aluejohtokunnalle tulee tarjota mahdollisuus telttapaikkaan tapahtuma-alueella

Perusteluosa

Kuntalain lisäksi Lahden kaupungin hallintosäännön Konsernihallintoa koskevat erillissäännöt § 6 (KV 19.6.2017 § 103) määrittävät
Nastolan aluejohtokunnan tehtävät seuraavasti:
”6 § ALUEJOHTOKUNTA
Aluejohtokunnan ja sen alaisen aluetoiminnan tarkoituksena on kehittää tiiviissä yhteistyössä alueella toimivien yhteisöjen ja kuntalaisten kanssa alueen asukkaiden hyvinvointia ja alueen elinvoimaa sekä edistää paikallista toimintaa, identiteettiä ja kulttuuria.
Aluejohtokunnan tehtävänä on sen lisäksi mitä kuntalaissa
(410/2015) säädetään:
1) antaa lausuntonsa eri hallintokuntien tekemistä aluetta koskevista
merkittävistä suunnitelmista,
2) antaa lausuntonsa talousarviosta ja –suunnitelmasta ja seurata
niiden toteutumista,
3) päättää määrärahojensa puitteissa tuista ja avustuksista
toimialueensa asukkaiden järjestö-, vapaa-aika-, kulttuuri-, liikunta-,
kylä- ja muuhun harrastetoimintaan sekä erilaisille tapahtumille,
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Lahden kaupunki
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Päätöspäivämäärä
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4) seurata ja arvioida kunnan palveluiden laatutason ja
asukastyytyväisyyden toteutumista alueellaan,
5) järjestää ja mahdollistaa paikallisia tapahtumia, kansalaisten
kuulemistilaisuuksia ja foorumeita toimialueellaan,
6) tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle ja lautakunnille
toimialueensa palvelujen toimivuuden, saatavuuden ja laadun
kehittämiseksi,
7) myöntää Nastola –mitalit ja Nastola –kunniakirjat sekä päättää
muusta huomioimisesta alueen hyväksi tehdystä työstä,
8) edistää Nastolan yhteispalvelupisteen toimintaedellytyksiä, alueen
viihtyisyyttä ja kylien ja maaseutualueen kehittämistä.
Aluejohtokunnan tulee toimia tiiviissä yhteistyössä alueella toimivien
yhteisöjen kanssa alueen identiteetin, palveluiden ja
elinvoimaisuuden kehittämiseksi.”
Aluejohtokunta tukee kansainvälistä ja valtakunnallista näkyvyyttä
saavaa paikallista tapahtumaa sekä matkailun ja liikunnan edistämistä Lahden kaupungissa, Nastolan alueella. Aluejohtokunta haluaa
myös lisätä alueen elinvoimaisuutta, viihtyisyyttä ja paikallisidentiteettiä.
Valtteri Bottas Duathlon 2020 on kaksipäiväinen koko perheen tapahtuma, joka järjestettiin onnistuneesti ensimmäisen kerran
20.8.2017 ja toisen kerran vuotta myöhemmin Valtterin kotiseudulla
Lahden Nastolassa, Pajulahden urheiluopiston maastossa. Valtteri
Bottas Duathlonissa kisattiin Liikuntakeskus Pajulahden pururadoilla
kahdessa lajissa, maastojuoksussa ja maastopyöräilyssä.
Tapahtuma ja tätä kautta Nastola saa huomattavan suurta näkyväisyyttä niin Valtterin henkilökohtaisen mukanaolon johdosta kuin itse
kisaan osallistuneiden osanottajiensa kautta.
Lahden seutu – Lahti Region Oy on lähestynyt Nastolan aluejohtokuntaa anomuksella toimia yhteistyökumppanina kansainvälisesti
sekä kansallisesti merkittävää näkyväisyyttä ja tunnettuutta sekä
matkailutuloa Nastolan seudulle tuovan tapahtuman järjestelyissä.
Lahti Region Oy esittää aluejohtokunnalle seuraavaa:
”Lahden kaupungin ja koko seudun näkökulmasta Valtteri Bottas
Duathlonin järjestäminen alueella on arvokas ja merkittävä asia. Tapahtumalla nostetaan esiin päijäthämäläisiä matkailun ja asumisen
vetovoimatekijöitä, kuten puhdasta luontoa ja Nastolan erinomaisia
liikuntareitistöjä. Tapahtuman kautta seutu saa uutta, raikasta mielikuvaa uudentyyppisten tapahtumien asiantuntevana järjestäjätaho-
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Lahden kaupunki
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Päätöspäivämäärä
21.01.2020
§4
na. Itse tapahtuman missio ja arvomaailma ovat seudun matkailu- ja
tapahtumastrategian kuin myös asumisen vetovoimatekijöiden mukainen.
On äärettömän arvokas asia, että Valtteri Bottas on henkilökohtaisesti kiinnostunut tapahtuman kehittämisestä ja järjestämisestä tulevaisuudessa joka vuosi Valtterin kotiseudulla, Nastolassa, Lahdessa.
Tapahtuman toteutus on yhteistyöprojekti, jossa Liikuntakeskus Pajulahti tarjoaa puitteet sekä erikseen sovitun osan majoitus- ja ravintolapalveluita. Vastaavasi Lahti Region vastaa tapahtuman näkyväisyydestä
omissa
markkinointija
myynninedistämistoimenpiteissään. Itse tapahtuman järjestämisestä vastaa Oikea
Reitti Oy, jonka kulut katetaan osallistumismaksujen kautta.
Jotta Nastola saa tapahtumasta mahdollisimman suuren hyödyn, esitetään vuonna 2020, että aluejohtokunta resursoi tapahtumalle asiantuntijan, joka vastaa tiedotuksesta ja viestinnästä. Tätä kautta
varmistetaan, että Nastola saa mahdollisimman paljon näkyväisyyttä
ja julkisuutta itse tapahtuman osalta.
Lahden seutu – Lahti Region Oy on valmis koordinoimaan asiantuntijan työskentelyä vuoden 2020 tapahtuman osalta. Asiantuntija vastaa tapahtumaan liittyvien tiedotustilaisuuksien järjestämisestä, sosiaalisen median sekä internetin ylläpidosta sekä itse tapahtuman ja
Lahden Nastolan aktiivisesta näkymisestä.”
Lahden seutu – Lahti Region Oy esittää, että aluejohtokunta solmisi
yhteistyösopimuksen 7.500,00 € + alv tapahtuman viestinnän ja tiedotuksen hoitamisesta vastaavan asiantuntijan kanssa. Viestintä
toimii keskeisenä osana Nastolan näkyväisyyden ja tunnettuuden
lisäämistä. Tapahtumaa markkinoidaan laajasti valtakunnallisesti ja
kansainvälisesti. Nastolan alueen, kaupungin sekä tapahtuman medianäkyvyys tulee olemaan huomattava.
Tapahtumaa on uudistettu merkittävästi vuosittain. Lisäksi tapahtuma alkaa olla jalkautunut pysyvästi seudulle, mutta edelleen tapahtuma halutaan pitää matalankynnyksen tapahtumana – jolloin itse
tapahtuman ansaintalogiikka on oltava maltillinen.
Lisäksi VBD77-tapahtuma on lahjoittanut paikallisesti nuorille merkittävän summan 15.000 € nuorisotyöhön.
Vuoden 2020 VBD-tapahtuman lanseeraus on alustavasti suunniteltu
toteutettavan
helmikuussa
2020.
Tapahtumatiedot:
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www.valtteribottasduathlon.com
Aluejohtokunnalle esitetään kokouksessa lisätietoa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote Lahti Region Oy
Ote tiedoksi: hyvinvointijohtaja Mikko Komulainen, Kopa laskutustiimi
(laskutustiimi@lahti.fi)

Liitteenä

-
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Nastolan aluejohtokunnan projektiavustushakemukset vuonna 2020
D/2454/02.05.01.03.01/2019
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Osallisuuskoordinaattori Tia Mäkinen (puh. 044 769 8695)

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Käsittely

Merkattiin pöytäkirjaan, että jäsen Raila Oksanen ilmoitti olevansa
esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 5 kohdan perusteella. Jäsen Raila Oksanen poistui kokoushuoneesta asian esittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 14.47 – 14.52.

Päätösehdotus

Erityisasiantuntija Päivi Pitkänen
Aluejohtokunta päättää jakaa projektiavustukset liitteen 1. mukaisesti.

Perusteluosa

Lahden kaupungin talousarviokirjassa (KV 25.11.2019 § 114) määritetään kaupungin taloutta ohjaavat kriteerit. Vuoden 2020 talousarvion toimeenpano-ohjeiden (KH 2.12.2019 § 317) mukaisesti kaupungin myöntämät avustukset jaetaan kolmeen ryhmään: toistuvaisavustuksiin, vuosiavustuksiin ja projektiavustuksiin.
Konsernihallinnon Nastolan aluejohtokunnan hakemusmenettelyllä
jaettavien avustusten päivitetyt toimintaperiaatteet ja hakuohjeet hyväksyttiin Nastolan aluejohtokunnan kokouksessa 11.12.2018 § 62
sekä päätettiin Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaostossa 12.12.2018 §
50. Toimintaperiaatteet ja hakuohjeet on luettavissa sähköisesti nastola.fi–verkkosivuilla osoitteessa:
http://www.nastola.fi/fi/aluejohtokunta/projektiavustukset/toimintaperi
aatteet_ja_hakuohjeet.
Nastolan aluejohtokunta toimii Lahden kaupungin talousarviokirjan
kriteeristön ja vuoden 2020 talousarvion toimeenpano-ohjeiden sekä
aluejohtokunnan toimintaperiaatteiden ja hakukäytänteiden mukaisesti. Aluejohtokunta voi myöntää avustuksia talouden käyttösuunnitelmassa osoitetun vuotuisen määrärahan puitteissa. Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, järjestölle, seuralle tai muulle yhteisölle.
Hakijan tulee olla juridinen henkilö. Yhdistys voi olla rekisteröity tai
rekisteröimätön. Rekisteröimättömältä yhdistykseltä tai muulta oikeuskelpoisuutta vailla olevalta toimintaryhmältä edellytetään, että
sen säännöt, hallinto, toiminta ja talous on järjestetty kuten rekiste-
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röidyn yhdistyksen.
Avustuksilla edistetään ja tuetaan järjestö-, vapaa-aika-, kulttuuri-,
liikunta-, kylä- ja muuta harrastetoimintaa sekä mahdollistetaan erilaisia tapahtumia Nastolan alueella. Nastolan alueena käsitetään
vanhaa Nastolan kunnan aluetta.
Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi kuluvan vuoden tapahtumien, tilaisuuksien ja koulutuksien järjestämiseen, hankkeisiin sekä
muuhun sellaiseen Nastolan alueella tapahtuvaan toimintaan, joka
edistää alueen asukkaiden hyvinvointia tai alueen kehittämistä.
Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi uuden harrastetoiminnan tai työmuodon käynnistäminen. Avustusta ei myönnetä liiketoiminnan tukemiseen.
Avustukset ovat projektiavustuksia. Avustusta ei myönnetä vuosittaisiin toimintakuluihin, joihin kaupungin muu palvelualue tai toimielin
on myöntänyt avustusta. Avustusta ei myönnetä välitystoiminnasta
tai tulonhankinnasta aiheutuviin menoihin, velkojen lyhennyksiin, kokouspalkkioihin, jäsenmaksuihin tai irtaimen omaisuuden (koneet,
kalusto, laitteet) hankintoihin taikka muihin investointeihin, eikä alkoholin, tupakan tai muiden päihdyttävien aineiden hankintaan.
Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta, joka on jätetty
vaadittuine liitteineen aluejohtokunnan käsittelyyn.
Avustuksen myöntämistä ja määrää harkittaessa otetaan huomioon
ainakin seuraavat seikat:
hakijan toiminnan tarkoitus, ajankohtaisuus, laatu ja
laajuus sekä vaikuttavuus
avustuksen käyttötarkoitus
avustuksen käyttösuunnitelma (toimintasuunnitelma ja
talousarvio)
avustuksen saamisen tarve
hakijan valtiolta, kunnalta, seurakunnalta tai muilta
rahoittajilta saamat avustukset ja avustuslainat sekä
niiden käyttö
hakijan muualta saatavissa oleva tuki
Avustus maksetaan avustuspäätöksen tekemisen jälkeen päätöksen
saatua lainvoiman. Avustusta saa käyttää vain hakemuksessa ilmoitettuihin, kaupungin avustuskriteerien ja toimintaperiaatteiden mukaisiin menoihin, jotka aluejohtokunta on päätöksellään hyväksynyt.
Liitteenä 1 on yhteenveto ja päätösesitys Nastolan aluejohtokunnan
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avustushakemuksista 21.1.2020 (yhteensä 5360,00 €).
Avustushakemukset toimitetaan etukäteen luottamushenkilöiden extranettiin sekä esitetään aluejohtokunnan jäsenille liitteineen kokouksessa. Avustusten määrät ja saajat päätetään kokouksessa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote hakijat
Ote tiedoksi: talouspalvelut (laskutustiimi@lahti.fi), Lahti-Piste, liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki

Liitteenä

1. Yhteenveto ja päätös Nastolan aluejohtokunnan projektiavustushakemuksista 21.1.2020

§ 5, ALUEJK 21.1.2020 14:00 / Liite: Liite 1: Yhteenveto ja päätös Nastolan aluejohtokunnan projektiavustushakemuksista 21.1.... Sivu 38
Yhteenveto Nastolan aluejohtokunnan avustushakemuksista

Hakija

Lions Club Nastola/Helmet ry

21.1.2020

Saadut avustukset
vuonna 2020

0,00 €

Haettavan
avustuksen
määrä

1 860,00 €

Päätösesitys

1 700,00 €

Päätös

Mihin tarkoitukseen
Yhdistys hakee projektiavustusta Nastola-viikon perinteisenja kaikille avoimen kevättapahtuman la 9.5.2020 järjestämiskuluihin
(mm. ostopalvelut, markkinointi, luvat). Tapahtuma toteutetaan vapaaehtoisvoimin. Nastola-viikon lauantain Rakokiven toripäivä ja
Lions Club Nastola/Helmien kevätmessut yhdistyivät viime vuonna Rakokiven kevättapahtumaksi, jota vietetään Nastopolissa ja
sen piha-alueella nyt toisen kerran. Viime kevään uudistetulla konseptilla järjestetty tapahtuma sai hyvää palautetta. Kävijöitä oli
lähes 500. Paikallisidentiteetin säilyttäminen ja kaikkien kaupunginosien vireyden ylläpitäminen ovat merkityksellisiä ja vahvistavat
koko nykyisen Lahden kaupungin imagoa. Yhteiset tapahtumat luovat yhteisöllisyyttä ja positiivista ilmapiiriä. Paikalla on
monenlaista ohjelmaa sekä näytteilleasettajia. Järjestöillä, poliittisilla puolueilla ja muilla toimijoilla on mahdollisuus esitellä
toimintaansa ja verkostoitua. Tilaisuudessa jaetaan myös Nastola-mitalit ja -kunniakirjat. Tapahtuma on avoin kaikille, eikä
sisäänpääsymaksua peritä. Tapahtumalla halutaan lisätä Rakokiven elinvoimaisuutta, edistää yhteisöllisyyttä, perinne- ja
paikallistoimintaa sekä kerätä varoja hyväntekeväisyyteen.

1 700,00 €

Lions Club Nastola/Helmet ry

0,00 €

500,00 €

Nastolan Naseva ry/Markkinajaosto

0,00 €

3 000,00 €

2 000,00 €

Yhdistys hakee projektiavustusta senioreille järjestettävien bingotapahtumien järjestämiskustannuksiin vuonna 2020. Avustusta
haetaan palkintoihin ja lehti-ilmoituksiin. Pelaamiseen voivat osallistua sekä Linnunlaulun asukkaat että kotona asuvat seniorit.
Kerran kuukaudessa pelattava bingo on ikäihmisille virkistyshetki ja sosiaalinen tapahtuma, mutta pelaaminen on myös
aivotoimintaa aktivoivaa. Tapahtumilla halutaan lisätä hyvinvointia, vireyttä ja asukastoimintaa. Osallistuminen on maksutonta.
Pelaajia on ollut paikalla keskimäärin 40-50 henkilöä. Kierroksen palkintona on kahvipaketti tai karkkipussi. Lions Club
Nastola/Helmet on järjestänyt kuukausibingon vuodesta 2016 asti talkootyönä Palvelukeskus Linnunlaulussa yhteistyössä
500,00 € aluejohtokunnan ja Linnunlaulun henkilökunnan kanssa.
Yhdistyksen markkinajaos hakee projektiavustusta perinteisten Nastolan markkinoiden järjestämiskustannuksiin. Avustus
käytetään mm. markkinointiin, ostopalveluihin, aluevuokraan, vakuutuksiin, tarvikkeisiin ja muihin järjestämiskustannuksiin.
Nastolan alueen markkinat järjestetään perinteisesti Rakokiven urheilukeskuksessa su 6.9.2020. Kohde jätetään yhdistyksen
2 000,00 € vuosiavustuksen ulkopuolelle sitä haettaessa liikunta- ja kulttuurilautakunnalta muille jaostoille.

5 360,00 €

4 200,00 €

4 200,00 €

Yhteensä:
Käyttösuunnitelmaan varattu vuonna 2020
Myönnetyt avustukset 21.1.2020 mennessä
Palautetut avustukset 21.1.2020 mennessä
Käytettävissä 21.1.2020
Myönnetyt avustukset päätöksen jälkeen
Käytettävissä päätöksen jälkeen

67 000,00 €
- €
0,00 €
67 000,00 €
4 200,00 €
62 800,00 €

500,00 €
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Nastolan aluejohtokunnan muut asiat vuonna 2020
D/2455/00.02.03.00.00/2019
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Osallisuuskoordinaattori Tia Mäkinen (puh. 044 769 8695)

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Nastolan aluejohtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

1. Osallistuminen ja vaikuttaminen Lahdessa -asukaskyselyn
tulokset
2. Osallistuvan budjetoinnin projektin tilannekatsaus
3. Projektityöntekijä osallisuus ja hyvinvointipalveluille
4. Pro-Gradu työ aluejohtokunnan vaikutusten arvioinnista
keväällä 2020
5. Kaavatyökohteet 2020
6. Mainospaikat Nastolan Skeittiparkkitapahtumassa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Liitteenä

-
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Nastolan aluejohtokunnan saapuneet ja lähteneet asiakirjat vuonna 2020
D/2456/07.01.03.00.02/2019
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Osallisuuskoordinaattori Tia Mäkinen, puh. 044 769 8695

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus

Erityisasiantuntija Päivi Pitkänen
Nastolan aluejohtokunta merkitsee asiakirjat tiedoksi.

Perusteluosa

Nastolan aluejohtokunnan jäsenille jaetaan luettelo saapuneista ja
lähteneistä asiakirjoista.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Liitteenä

Luettelo 21.1.2020
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Liite 1

Saapuneet ja lähteneet asiakirjat
-----------------------------------------------1. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaotteita
2. Lahden kaupunginhallituksen pöytäkirjaotteita
Kaupunginhallituksen päätös 2.12.2019/320 §
Nuorisovaltuuston asettaminen 2019 – 2020

D/2462/2019

3. Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaoston pöytäkirjaotteita
Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaoston päätös 18.12.2019/42 §
Lahden kaupungin osallisuusmallin kehittämistyön hankinta

D/2484/2019

4. Lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjaotteita
5. Muiden toimielinten pöytäkirjaotteita
6. Pöytäkirjoja
7. Kaupunginjohtajan päätöksiä
8. Muita päätöksiä
9. Projektiavustusten käyttöselvitykset
-

Nastolan helluntaiseurakunnan projektiavustuksen käyttöselvitys,
Kamu-action
Lions Club Nastola/Helmet ry:n projektiavustuksen käyttöselvitys
Nastola-seura ry:n projektiavustuksen käyttöselvitys,
Nastolan itsenäisyyspäiväjuhla
Nastola-seura ry:n projektiavustuksen käyttöselvitys,
Nastolan Skeittiparkki
Nastolan Yrittäjät ry:n projektiavustuksen käyttöselvitys,
Nastolan perinteinen joulunavaus

D/3065/2018
D/3065/2018
D/3065/2018
D/3065/2018
D/3065/2018

10. Saapuneita kirjeitä ja lausuntopyyntöjä
Souvi Group Oskin tarjous mainospaikasta Nastolan
skeittiparkkitapahtumaan

D/2456/2019

Lahti Region Oy:n anomus Nastolan alueella järjestettävän Valtteri D/2460/2019
Bottas Duathlon 2020 -tapahtuman järjestämiseen
11. Saapuneita lausuntoja ja kannanottoja
12. Saapuneita selvityksiä ja tutkimustuloksia
13. Lähteneitä kirjeitä
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Lahden kaupunki
Toimielin:

Kunnallisasiat
Kokouspäivämäärä:

Nastolan aluejohtokunta

21.01.2020

Liitetään pöytäkirjaan

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 2, 3 (osallisuus ja hyvinvointipalveluiden vastuualueen käyttösuunnitelman 2020 aluejohtokunnan määrärahaesityksen osalta), 6, 7
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Pöytäkirjan
§:n osalta muutoksenhakuoikeus on siten rajoitettu, että kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n mukaan viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen tai saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintovalitusasiana käsiteltäväksi siltä osin kuin
päätös koskee viranhaltijan palvelussuhteen ehtoja, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on
oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, mikäli niistä
voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja sen yhteystiedot:
Toimielin:
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Puh.:
Faksi:
Sähköpostiosoite:
Aukioloaika:

Nastolan aluejohtokunta
PL 202, 15101 Lahti
Lahden Palvelutori, Lahti-Piste, Kauppakeskus Trio,
2. krs, Aleksanterinkatu 18
(03) 814 11
(03) 814 2244
kirjaamo@lahti.fi
klo 9-18

Pykälät: 1, 3 (toimintasuunnitelman osalta), 4, 5
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksen tekoon
oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika taloudellisin ja tuotannollisin perustein tehdystä irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen tekijä ja yhteystiedot.

VALITUSOSOITUS
Valitusvi-

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen joh-
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ranomainen ja valitusaika

dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen ja sen yhteystiedot

Valitusaika:
30 päivää

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
www.oikeus.fi/hao/hameenlinna
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
029 56 42200
Telekopio 029 56 42269
hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät:
Valitusviranomainen ja sen yhteystiedot:

Valitusaika:
30 päivää

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
www.oikeus.fi/hao/hameenlinna
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
029 56 42200
Telekopio 029 56 42269
hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hallintovalitus, pykälät:
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisvalituksen tekoon oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja (HLL 21 §).
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Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen
päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tuomioistuinmaksut

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n mukaan peritään hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä tuomioistuimissa 4 ja 5 §:n poikkeuksia lukuun ottamatta. Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Hankinta-asioita (pykälät
liitteenä.

) koskeva oikaisuohje ja valitusosoitus on pöytäkirjan erillisenä

